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62a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS  

(Gestão 2020/2022) – Dia 07.03.2022, das 11h às 13h 
Reunião realizada virtualmente por meio da plataforma Teams 

 

Presentes: Andréa Araújo Trindade, Flavia Simões Ferreira, Gonzalo Alvaro 
Vázques, Luiz Henrique Pinheiro, Dhalton Luiz Tosetto. 

Ausentes: Ana Paula de Souza, Juliana Dias Lopes, Thamiris de Oliveira, 
Izabela Braga e Morris Scherer‐Warren 

Estagiária: Raquel Medeiros da Silva 

 

1. Informes 

 

Sinagências: O presidente do Sinagências entrou em contato com o 
diretor-executivo, Luiz Henrique, para solicitar a lista dos diretores 
interinos da ANA e relação dos ex-diretores que eles estão substituindo. 
Luiz encaminhará até o final da semana as informações solicitadas.  
 
Ainda sobre o Sinagências, muitos servidores estão insatisfeitos com a 
forma como a Sindicato tem conduzido a sua gestão atual, sobretudo, 
após o embate da PEC 32. Neste sentido, o diretor executivo, Luiz 
Henrique, foi procurado para abrir um espaço de diálogo com os diretores 
da Aságuas e, a depender, com os servidores da ANA para propor um 
posicionamento da Aságuas com relação à gestão do Sinagências. 

Parecer do teletrabalho – Foi enviado uma solicitação à Assessoria 
Jurídica no final de novembro de 2021 sobre o parecer do teletrabalho e 
até agora a Aságuas não obteve resposta. Hoje foi encaminhado uma 
cobrança e os diretores foram surpreendidos com uma resposta 
automática de férias do assessor jurídico. A pauta só será novamente 
retomada semana que vem. 

 

2. Pautas  
 

1) Proposta de mudar o nome da Aságuas: O diretor administrativo, 

Gonzalo Vásquez, sugeriu que a Associação passasse a usar, como 

nome fantasia, o nome atual acrescido de “Saneamento Básico”, sem 

alteração da razão social, a qual seguiria sendo usada na sua forma 

original em documentos bancários, cartoriais e judiciais. Os diretores 

entenderam que esta pauta é complexa e precisará de assessoria jurídica 

e consulta junto aos associados(as). Quando oportuno, a Aságuas irá 
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convidar todos(as) para participar de reunião aberta para propor o nome 

fantasia, mesmo que não haja implicação jurídica. 

2) AGO: A diretora Flavia irá preparar uma apresentação para que os 
diretores possam apresentar os trabalhos realizados em 2021 na AGO. 
Os diretores farão um corpo a corpo para que uma quantidade significativa 
de associados(as) compareça à reunião.  

3) Dia Internacional da Mulher: o diretor executivo, Luiz Henrique, 
questionou o tema da palestra proposta para o Dia Internacional da 
Mulher e ressaltou a importância de a Aságuas participar das decisões do 
evento e não apenas do patrocínio. Ficou sugerido que nas próximas 
ações isso seja levado em consideração, que a opinião da Aságuas sobre 
os eventos patrocinados possa ser levada em consideração. 

4) Estratégia de envio dos Ofícios: o diretor executivo irá encaminhar 
uma estratégia de divulgação para que os Ofícios da Aságuas cheguem 
até a mídia e tenha capilaridade na sociedade.   

5) Ato pela Terra, quarta-feira, 15h. Aságuas vai participar produzindo 
uma faixa que será levada por Thamiris. Reforçaremos a divulgação do 
ato nas redes de comunicação da Aságuas.  

 


